NRTIC ŽINIATINKLIO SVETAINĖ
www.religija.lt
NRTIC žiniatinklio svetainė veikia nuo 2003 m.
birželio mėn.
www.religija.lt – išsamiausia svetainė apie religiją ir
naujuosius religinius judėjimus lietuvių kalba.
Svetainėje pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje
analizė, taip pat religijos sociologijos bei religijotyros
tekstai.
Daugiausiai dėmesio svetainėje skiriama naujosioms
religingumo formoms, analizuojamos jų plėtros
priežastys, aprašomos jų skelbiamos doktrinos,
organizacinės struktūros, dažniausios kontraversijos.
Atskira rubrika svetainėje skirta tiems, kuriems,
susidūrus su „sektomis“, reikalinga pagalba.
Į mus galite kreiptis:
Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ TYRIMŲ
IR INFORMACIJOS
CENTRAS

El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskienė: (8~686) 13183
Donatas Glodenis: (8~685) 44611
Gediminas Pulokas: (8~650) 10158
Klausimus naujųjų religijų specialistams galite
užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje
www.religija.lt

Išleista Vilniaus m. savivaldybės
Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentui parėmus.
© NRTIC, 2004. Visos teisės saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeistą tekstą ar tik dalį lankstinuko draudžiama.

Kas yra
NRTIC ?

KAS YRA NRTIC ?
Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras yra
nevyriausybinė organizacija, nesusijusi su jokia
konfesija ar politine struktūra, savo veikla nesiekianti
pelno.
Centras, įkurtas grupės asmenų, įsitikinusių, kad
šiandien labai trūksta objektyvios ir išsamios
informacijos apie naujus religingumo pavidalus,
iniciatyva.
Centro steigėjai yra psichologijos, teisės, religijotyros,
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažnyčios
istorijos bei teologijos sričių specialistai.
NRTIC glaudžiai bendradarbiauja su Anglijoje
veikiančiu panašaus pobūdžio informaciniu centru
INFORM.

… padeda buvusiems ir esamiems NRJ nariams
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą.
… skatina pilietinės visuomenės, grįstos
pasitikėjimu ir tolerancija ugdymą; savo veiksmais
siekiame objektyvios informacijos apie naujuosius
religinius judėjimus skleidimo, taip skatindami
socialinę santarvę visuomenėje.

KĄ NRTIC DARO?
•
•

•

•

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
Bijote pasiklysti šiuolaikinio religingumo labirintuose?
Ieškote informacijos apie keistą „sektą“,
į kurią įsitraukė jūsų artimas?

•

Kreipkitės į NRTIC specialistus!

NRTIC STRUKTŪRA
Aukščiausiasis valdymo organas yra dalininkų
susirinkimas, o tarp susirinkimų – NRTIC valdyba,
kurią sudaro septyni asmenys, renkami iš NRTIC
dalininkų.
Organizacijai vadovauja direktorius, kuriam talkina
centro steigėjai ir savanoriai.

NRTIC VIZIJA
Siekiame būti organizacija, kuri:
… teikia objektyvią informaciją apie naujuosius
religinius judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias
religijas). Asmuo, gavęs patikimą informaciją, gali
rinktis. Ši informacija yra alternatyva religinių judėjimų
ar jų oponentų sensacingiems ar gąsdinantiems
pasakojimams.
… mažina socialinę įtampą, kuri kyla dėl naujųjų
religinių judėjimų veiklos.

Kiekvieną pirmadienį ir antradienį
nuo 17 iki 19 val.
Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės patalpose
(Maironio g. 10) konsultuojame religinių ir pseudo
religinių judėjimų klausimais.
Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite
teirautis Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės
telefonu (8~5)2609292.

NRTIC VADOVAUJASI ŠIAIS PRINCIPAIS:
•

•

•

Daugiau informacijos ieškokite žiniatinklio svetainėje
www.religija.lt
•
Konsultacijos vykdomos pagal bendrą NRTIC ir
Lietuvos pranciškonų provincijos projektą
„Sąmoningas pasirinkimas“. Projektą remia Vilniaus
miesto savivaldybė.

Kaupia informaciją apie naujojo religingumo
apraiškas Lietuvoje ir visame pasaulyje;
analizuoja netradicinių religinių bendrijų
veiklos įstatyminę reglamentaciją įvairiose
pasaulio šalyse;
tiria naujojo religingumo apraiškas Lietuvoje,
skatina tokio pobūdžio tyrimus Lietuvos
aukštojo mokslo įstaigose;
asmenims, įmonėms, įstaigoms ir
institucijoms teikia informaciją apie naujojo
religingumo fenomenus, įspėja apie kai kurių
judėjimų veiklos galimai destruktyvius
padarinius;
nuo naujų religinių judėjimų veiklos vienaip ar
kitaip nukentėjusiems asmenims padeda
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę
pagalbą.

•

renkame informaciją iš kiek įmanoma daugiau
šaltinių, kritiškai analizuodami visą gautą
informaciją;
nepriimame finansavimo iš tų šaltinių, kurie
gali bandyti įtakoti mūsų veiklą skleidžiant
objektyvią informaciją, arba bent sudaryti
visuomenei tokios įtakos įspūdį;
vengiame „etikečių klijavimo“ bei skubotų
apibendrinimų teikdami informaciją apie
religinius judėjimus;
nesiekiame primesti kam nors savo vertinimų
ir nebandome nurodyti, kokiomis vertybėmis
turėtų vadovautis žmonės, bet stengiamės
pateikti kuo įvairiapusiškesnę informaciją;
susidariusias problemines situacijas siekiame
spręsti tiesiogiai susisiekdami su naujaisiais
religiniais judėjimais ir manome, kad tai yra
veiksmingiau nei konfrontacija.

